


ค าบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ให้ความส าคญักับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จดัให้มี
มาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดยบริษทัฯ ขอแจง้การด าเนินการของบริษทัฯ เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านภายใตก้ฎหมายดงักล่าว ดงัน้ี 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม
บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ โดยบริษทัฯ จะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัท่าน ดงัน้ี 
- ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป : ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น 

จ านวนหุ้น เลขท่ีบญัชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในการประชุม เป็นตน้ 

 ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งขอส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถ้ือหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงอาจมีขอ้มูล
ศาสนาอนัเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประจ าตวัประชาชน และบริษทัฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว 
โดยท่านเจา้ของขอ้มูลสามารถปิดทึบขอ้มูลส่วนนั้นได ้

- ขอ้มูลเพ่ือการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ : ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) 
(กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะมีการบนัทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมคร้ังน้ี เพ่ือประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายและประโยชน์
ของผูถ้ือหุ้น 

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากผูถ้ือหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ผ่านระบบของบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัฯ เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
ดว้ยวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี

- เรียก จดัให้มี และด าเนินการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี รวมถึงใช้ประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี เพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจดัส่งเอกสารให้แก่ท่านผูถ้ือหุ้นตามท่ีแจง้มา 

- อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินการขา้งตน้อนัเป็นไปตามกรอบท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูดู้แลระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

- เพ่ือการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ หรือการจดัท ากิจกรรมของบริษทัฯ ทั้งน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็นไป
ภายใตข้อบเขตของประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้ 

• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษทัฯ จะด าเนินการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีตลอดระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง และตามความจ าเป็นของการใชข้อ้มูลเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี ไม่เกินระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัประชุมสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ จะท าลายหรือท าให้ขอ้มูลนั้นไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

• สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะท่ีท่านเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึง
อาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้ถูกตอ้ง สิทธิในการ
ขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคดัคา้น      การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน 

• ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถใชสิ้ทธิท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หรือแจง้ความประสงค์อ่ืนใดเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยงัหน่วยงาน
กิจการองคก์รและเลขานุการบริษทั บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 อีเมล : DPOoffice@ggcplc.com  

mailto:DPOoffice@ggcplc.com
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หมายเหต ุ บริษทัฯ จะจดัส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นทางไปรษณีย ์ดงัรายการต่อไปน้ี  
1) แบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ส าหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมผา่น QR Code  
2) ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ ส าหรับ          

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
3)  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
4) ซองไปรษณียต์อบรับ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบง่ายไม่ซบัซอ้น) และแบบ ค.
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น)  

ไดท่ี้  www.ggcplc.com             

http://www.ggcplc.com/
http://www.ggcplc.com/
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ท่ี  01-        /2565 

28 กุมภาพนัธ์ 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย     1. ขอ้มูลผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ และนิยามกรรมการอิสระ 
2. ขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของบริษทัฯ
3. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้
4. รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉนัทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) ส าหรับ แบบ ก. และ แบบ ค.

สามารถ Download ไดท่ี้ www.ggcplc.com
6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน
7. ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  / รายงานประจ าปี 2564

(แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยัง่ยืนแบบบูรณาการประจ าปี 2564 จากคิวอาร์โคด้
(QR Code)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้มีมติ 
ให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และข้อเสนอแนะการด าเนิน
กจิการในอนาคต และพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 
(การลงมติ: รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 และขอ้เสนอแนะการด าเนิน
กิจการในอนาคต และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติั
งบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 
2564 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report)  ตาม QR Code พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี โดยแนวทางการด าเนิน
กิจการในอนาคตจะน าเสนอในท่ีประชุมต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติั
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) 

034
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มาตรา 112 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปี
บญัชีของบริษทัฯ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้อนุมติั  

 งบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบและ
รับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  / รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี ้

ผลการด าเนินงานรวม ปี 2564 ปี 2563 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ (ลา้นบาท) 20,923 18,203 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (ลา้นบาท) 330 560 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.32 0.55 

ฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2564 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย ์(ลา้นบาท) 13,517 13,239 
หน้ีสิน (ลา้นบาท) 3,547 3,246 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 9,970 9,993 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทาน
งบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้อบบัญชีแลว้ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณา 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 และขอ้เสนอแนะการด าเนิน
กิจการในอนาคต และพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และไดผ้า่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 การจัดสรรเงิน
ไว้เป็นทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผล    
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผล
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ หลงัหกัภาษีและทุนส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษทัฯ 
โดยมีเง่ือนไขว่า การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และ
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคตดว้ย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 46 ก าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว 
เม่ือเห็นว่าบริษทัฯ มีก าไรสมควรพอจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงาน
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากน้ี มาตรา 116 และขอ้บงัคบั 
บริษทัฯ ขอ้ 47 ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน  

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 330 ลา้นบาท จากการ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับ 
การจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลตอบแทนการลงทุนอ่ืน บริษทัฯ จึงเห็นควร
พิจารณาให้จดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,240,000 บาท และให้มีการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ินประมาณ 358.3 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 109 เม่ือเทียบกบั
ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึง
บริษทัฯ จะจ่ายจากส่วนของก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากก าไรส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน จึงไม่เสียภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีไดจ้ านวน 
0.30 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จ านวน 0.05 บาทต่อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 10/90 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของ
ประมวลรัษฎากร  
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ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบในปีท่ีผา่นมา เป็นดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผล            

การด าเนินงาน 
ปี 2564 

ส าหรับผล              
การด าเนินงาน 

ปี 2563 

ส าหรับผล           
การด าเนินงาน 

ปี 2562 
1. ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 330 560 94.0 
2. ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 0.55 0.09 
3. จ านวนหุน้สามญั (หุน้) 1,023,666,700 1,023,666,700 1,023,666,700 
4. ราคาพาร์ (บาท/หุน้) 9.50 9.50 9.50 
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.35 0.35 0.35 
        5.1 เงินปันผลระหวา่งกาล - - 0.35(1) 
        5.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 0.35 0.35 - 
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 358.3 358.3 358.3 
7. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 109 64 N/A 

หมายเหตุ (1) ส าหรับปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2 คร้ัง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัให้บริษทัฯ จดัสรรก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2564 คิดเป็นจ านวน 11,240,000 บาท และอนุมัติให้
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 
358.3 ลา้นบาท โดยจ่ายจากส่วนของก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ่ึงจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เฉพาะผูมี้สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ  
รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล 
ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565  

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บการอนุมติัจาก 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  พจิารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ข้อ 14 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้ น 
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ให้ใชว้ิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบก็ใหใ้ช้
วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น 
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 กรรมการบริษทัฯ ท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง 
31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้เผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่า
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :  คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน (ไม่มีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย)ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควร
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทัฯ และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ตาม Board Skill Matrix อนัจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณาจากบญัชีรายช่ือหรือ
ฐานขอ้มูลกรรมการ (Directors’ Pool) ตลอดจนขอ้เสนอของ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่แลว้ เห็นสมควรเสนอช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้พิ จารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว 
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็น
กรรมการบริษทัฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัต่อไปน้ี 

1.  นายคงกระพนั อินทรแจง้ ประธานกรรมการ 
2.  ศ.ดร. ก าชยั จงจกัรพนัธ์ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
3. นายสุพิชญ ์สุวกูล กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1. นายคงกระพนั อินทรแจง้ ด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง 
2. ศ.ดร. ก าชยั จงจกัรพนัธ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหน่ึง 
3. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน        

นายสุพิชญ ์สุวกูล  กรรมการท่ีครบวาระ 
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 โดยรายละเอียดประวติัของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ทั้งน้ี ผูไ้ดรั้บ
การเสนอช่ือล าดบัท่ี 2 และ 3 มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระ 
ของบริษทัฯ ซ่ึงเขม้กว่านิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนในเร่ืองสัดส่วน 
การถือหุน้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1   

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ในกรณีน้ี ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวงั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ท่ าน ได้แก่  
(1) นายคงกระพนั อินทรแจง้ (2) ศ.ดร. ก าชยั จงจกัรพนัธ์ และ (3) นายธนัวา เลาหศิริวงศ์
เป็นกรรมการบริษทัฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
โดยผู ้ท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ งหมดได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว มีคุณสมบัติ
ท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และผูท่ี้ได้รับการเสนอล าดับท่ี 2  และ 3
มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ระเบียบวาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
(การลงมติ : ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  
ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :   คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการเฉพาะเร่ือง
ประจ าปี 2565 และโบนัสกรรมการ ปี 2564 โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 และเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในปัจจุบัน หลกัการและนโยบายท่ีได้รับ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้ ภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทัในอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ กรรมการเฉพาะเร่ือง ประจ าปี 2565 ดงัน้ี   
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ : ใหค้งค่าตอบแทนรายเดือนตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา
เดิมเท่ากบัปี 2564 ดงัน้ี

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
บาท/คน/เดือน บาท/คน/เดือน 

ประธานกรรมการ 37,500 (คงเดิม) 37,500 

กรรมการ 30,000 (คงเดิม) 30,000 

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเร่ือง : ให้คงค่าเบ้ียประชุมกรรมการเฉพาะเร่ืองรายคร้ัง
จ่ าย เฉพาะกรรมการ ท่ี เข้าประ ชุมตามหลัก เกณฑ์และอัตรา เ ดิม เท่ ากับ ปี  2564
โดยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย ั่งยืน และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ีอาจไดรั้บการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย (ขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ดงัน้ี

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 
(จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้

ประชุม) 
บาท/คน/คร้ัง บาท/คน/คร้ัง 

ประธานกรรมการ 25,000 (คงเดิม) 25,000 

กรรมการ 20,000 (คงเดิม) 20,000 

(3) โบนสักรรมการปี 2564 : ใหค้งนโยบายและอตัราการจ่ายโบนสักรรมการไวใ้นอตัราเดิม
ดงัน้ี

“ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งคณะ ไดรั้บโบนสั ถา้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้
ในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.5 ของก าไรสุทธิในปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 
10 ลา้นบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ
ไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการร้อยละ 25” 

(4) ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ : ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากน้ี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการเฉพาะเร่ือง ประจ าปี 2565 และ
โบนสักรรมการปี 2564 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 
(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 
ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทจ. 75/2561 เร่ืองหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข
และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั
ท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัประมวล) ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
ก าหนดให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยซ่ึ์งมีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายใดปฏิบติัหนา้ท่ี
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแล้ว เจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีรายนั้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัได้ เม่ือพ้น
ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 ในปีน้ีบริษทัฯ ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตใหม่ เพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ โดยพิจารณาทั้ง
ในด้านคุณภาพ (Technical) ซ่ึงเปรียบเทียบความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา ประกอบกบัชัว่โมง
การตรวจสอบท่ีใช้ทั้งหมด รวมทั้งดา้นราคา (Comercial) แลว้ เห็นสมควรเสนอให้บริษทั 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากความ
เป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับและอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ช่ือและส านักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษทั
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 
ดงัน้ี 

1) นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8179  
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
: -ไม่มี-                                      หรือ 

2) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
: -ไม่มี-                                      หรือ          
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3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี10042 
จ านวนปีท่ีสอบบญัชีในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
: -ไม่มี-         

(2) ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 เห็นควรเสนอก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565
เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าตรวจรับรองรายงาน BOI และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
(เรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
(หน่วย : บาท) 

ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564 

ค่าสอบบญัชีส าหรับงบการเงินประจ าปี
และรายไตรมาส 

1,300,000 
(ลดลง) 

1,690,000 

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงาน 
ท่ีบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) ให้บริการ   

(3) ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี
จ ากดั (“KPMG”) ซ่ึงเสนอสอบบญัชีบริษทัฯ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

(4) การใหบ้ริการบริษทัอ่ืน บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”)
มีผูส้อบบญัชีซ่ึงจะเป็นผูต้รวจบญัชีและลงนามในงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วมคา้ ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ รวมจ านวน 3 บริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั (“KPMG”)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
ไดแ้ก่ 1) นางสาวธัญลกัษณ์ เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8179 หรือ 2) นายไวโรจน์ 
จินดามณีพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3565 หรือ 3) นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10042 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565และอนุมติัาตอบแทน
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,300,000 บาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น 
ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นตน้  โดย
เรียกเก็บไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบญัชี 
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ระเบียบวาระท่ี 6  ปรึกษากจิการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

บริษทัฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทัฯ ฉบบัน้ี 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.ggcplc.com) 
ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 จะตอ้งเป็น 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัศุกร์ท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

                บริษทัฯ ตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอดจน
สุขภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จึงไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุ้นในรูปแบบการประชุมผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ดงันั้น จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้น และ / หรือผูรั้บมอบฉันทะ 
ท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและรายละเอียดขั้นตอนการเขา้
ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 โดยบริษทัฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้อง 
ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2565 ถึง 1 เมษายน 2565 จนกวา่การประชุมจะเสร็จส้ิน 

ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตาม  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ
ท่ีบริษทัฯ แนะน า พร้อมเอกสารหลกัฐาน ใส่ซองไปรษณียต์อบรับท่ีจดัส่งให้ มาถึงบริษทัฯ ล่วงหน้า ภายใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2565  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร  

เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
หากผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีตอ้งการใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม หรือตอ้งการ
ส่ งค าถ ามล่ ว งหน้า  ส ามารถ ติดต่ อได้ ท่ี  ห น่วยงาน กิจการองค์กรและ เลขา นุ การบ ริษัท  อี เมล
corporategovernance@ggcplc.com โทรศพัท ์02-558-7310 หรือ 02-558-7392 หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์
และบญัชีบริหาร อีเมล ir@ggcplc.com โทรศพัท ์02-558-7345 โดยขอให้ผูถื้อหุ้นระบุช่ือ-นามสกุล ซ่ึงบริษทัฯ 
จะไดร้วบรวมค าถามเพื่อช้ีแจงต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายไพโรจน ์สมุทรธนานนท)์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

หน่วยงานกิจการองคก์รและเลขานุการบริษทั 

โทร. 02-558-7310, 02-558-7392 

mailto:corporategovernance@ggcplc.com
mailto:ir@ggcplc.com
26004344
Stamp
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หมายเหตุ 1.  บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้า 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม  

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564  
บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 พร้อมจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทางไปรษณีย ์เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
ตรวจทานความถูกตอ้งหรือแกไ้ขรายงานการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564
โดยเม่ือครบก าหนดเวลาดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุ้นขอแกไ้ขรายงานการประชุม จึงถือว่าผูถื้อหุ้นไดรั้บรองรายงาน
การประชุมดงักล่าวแลว้  

 3.   บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) และรายงาน
ความยัง่ยืนแบบบูรณาการประจ าปี 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซ่ึงได้แนบไปกับแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนในคร้ังน้ี 
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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (1) 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

นายคงกระพนั อินทรแจง้ 

อาย ุ:  54 ปี 

ประธานกรรมการ 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 6 พฤศจิกายน 2562 

21 ตุลาคม 2563 (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม :   

 Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A. 
 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 30 (วตท. 30) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นท่ี 4 สถาบันพฒันาผูน้ าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  

(PTT Leadership and Learning Institute) 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน รุ่นท่ี 14 (วพน. 14) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ. 60) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 หลกัสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  4 แห่ง 
 ประธานกรรมการ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประจ าประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 



-13- 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  3 แห่ง 

 ประธานคณะท่ีปรึกษา บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V ส าหรับเร่ืองธุรกิจและการลงทุนในบริษทั Allnex 

 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V 

 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC International Private Limited 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ :  11 แห่ง 
 กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 กรรมการ สมาคมนกัศึกษาสถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
 ท่ีปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพนัธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 อุปนายก (ดา้นสนบัสนุน)  สมาคมกีฬาวา่ยน ้าแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ สภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัวทิยสิริเมธี 
 กรรมการอ านวยการ สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ องคก์รธุรกิจเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 กรรมการบริหาร สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 กรรมการ โรงเรียนก าเนิดวทิย ์
 ประธานร่วม France-Thailand Business Forum 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) : 
 1 ก.ย. 2563 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษทั GC International Corporation 
 1 ก.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC America Corporation 
 1 ก.ค. 2558 – 15 ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ บริษทั PTTGC America LLC 
 24 ส.ค. 2563 – 25 มี.ค. 2564 กรรมการ มูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยนื 
 6 พ.ย. 2562 – 20 ต.ค. 2563 กรรมการ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 พ.ย. 2562 – ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลงัสร้างสรรคน์วตักรรม 
 ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 กรรมการ มูลนิธิพลงัแห่งการเรียนรู้ 
 31 ต.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษทั GC International Corporation 
 9 ก.ย. 2551 – 31 ส.ค. 2563 กรรมการ บริษทั PTTGC International Private Limited 
 พ.ค. 2560 – ม.ค. 2563 กรรมการ บริษทั ไทยแทง้คเ์ทอร์มินลั จ  ากดั 
 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นตน้  
  บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
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 ก.ค. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ และ President & CEO บริษทั PTTGC America Corporation 
 เม.ย. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั PTTGC Innovation America Corporation 
 ก.พ. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั PTTGC International (Netherlands) B.V. 
 ม.ค. 2558 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั Vencorex Holding 
 พ.ย. 2551 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
 พ.ย. 2551 – ก.ย. 2562 กรรมการ บริษทั Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
 ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561                      กรรมการ และ Vice President บริษทั GC International Corporation  
  (เดิมบริษทั PTTGC International (USA) Inc.) 
 ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2561 กรรมการ บริษทั NatureWorks LLC 

 ต.ค. 2557 – มี.ค. 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน International Business Operations  
   บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้ความช านาญ : ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวศิวกรรม พลงังาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การบริหาร
จดัการองคก์ร การเมืองการปกครอง และธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
หลกัเกณฑ์/วธีิการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และคณะกรรมการบริษทัฯ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน GGC : 2 ปี 3 เดือน (6 พฤศจิกายน 2562 ถึง 9 กุมภาพนัธ์ 2565) 
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2564 : (จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีจดัการประชุม) 

 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
: คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

: 13/13 คร้ัง (ร้อยละ 100) 
: 1/1 คร้ัง (ร้อยละ 100) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง 

 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัปิโตรเคมีและการกลั่น 
และเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 

 

ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ  บริษัทย่อย : ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  (ณ วันที ่12 มกราคม 2565) : ไม่มี 
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ผลงานระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ  

- ร่วมก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้บริษทัฯ มีการบริหาร

จดัการท่ีดี และมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

- ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการ ด้วยภาวะความเป็นผูน้ า ตดัสินใจในเร่ืองส าคญั ให้ความคิดเห็นต่อ

คณะกรรมการ และก ากบัดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

- ก ากบัดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนให้ค  าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการ เพื่อให้การบริหารงาน

ของฝ่ายจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนด และให้ความส าคญัต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน 

ไดเ้สียทุกฝ่าย   
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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (2) 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการอสิระ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

ศาสตราจารย ์ดร. ก าชยั จงจกัรพนัธ์ 

อาย ุ:  61 ปี 

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ : 17 กุมภาพนัธ์ 2559 

15 มีนาคม 2559 (ต่อวาระคร้ังท่ี 1) 

2 เมษายน 2562 (ต่อวาระคร้ังท่ี 2) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม :   

 Ph.D. King’s College London (KCL) University of London สหราชอาณาจกัร 
 LL.M. in International Business Law (with Merit) University College London (UCL), University of London 

สหราชอาณาจกัร 
 นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
 หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 50 และ ปรอ. 20) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร                     

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   
 หลกัสูตรนกับริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง รุ่นท่ี 15 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 9 (วตท. 9)  
 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการ ส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  

(PDI รุ่นท่ี 12)  สถาบนัพระปกเกลา้ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ และส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  
 หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 34/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 128/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  1 แห่ง 
 ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ :  3 แห่ง 
 ประธานกรรมการ มูลนิธิ Pearl S. Buck (ประเทศไทย) 
 อนุกรรมการกฎหมาย ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 กรรมการกฤษฎีกา 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) : 
 2557 – 2558 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

 หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 2554 – 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ความรู้ความช านาญ : กฎหมาย การตรวจสอบภายใน การสอบบญัชี การบริหารจดัการ
องคก์ร การบริหารจดัการความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 
หลกัเกณฑ์/วธีิการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และคณะกรรมการบริษทัฯ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน GGC : 5 ปี 11 เดือน (17 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึง 9 กุมภาพนัธ์ 2565) 
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2564 : (จ  านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม/จ านวนคร้ังท่ีจดัการประชุม) 

 : คณะกรรมการบริษัทฯ 
: คณะกรรมการตรวจสอบ 
: คณะกรรมการอสิระ 
: คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

: 12/13 คร้ัง (ร้อยละ 92.31) 
: 13/13 คร้ัง (ร้อยละ 100) 
: 1/1 คร้ัง (ร้อยละ 100) 
: 1/1 คร้ัง (ร้อยละ 100) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั : ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช่ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ  บริษัทย่อย : ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  (ณ วันที ่12 มกราคม 2565) : ไม่มี 
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ข้อมูลการประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการอสิระ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง   2 ปีทีผ่่านมา 

เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า : ไม่เป็น 

เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ : ไม่มี 

เป็นผูป้ระกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

: ไม่เป็น 

ผลงานระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ  

- ร่วมก าหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์การด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการบริหาร
จดัการท่ีดี และมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

- ร่วมสอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง 
และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เพื่อให้ไดผู้ส้อบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีประสบการณ์ ฯลฯ  
ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ร่วมสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมและสร้างความตะหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้างระบบ 
งานเชิงป้องกนั การตรวจสอบและกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower)  

- ร่วมสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
- ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการอิสระ ร่วมก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและใหข้อ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจ 
- ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ โดยท าหน้าท่ีสนบัสนุนให้บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลกิจการ 

ท่ีดี และมุ่งเนน้การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน โดยเฉพาะในดา้นกระบวนการรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน  

- หมายเหตุ : หากไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ จะส่งผลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 
9 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งคร้ังแรก แต่เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของ ตลท. และ
ของบริษทัฯ และจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผ่าน มาสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  
ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได ้
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 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 (3) 

ข้อมูลผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการอสิระ 
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

นายธนัวา  เลาหศิริวงศ ์

กรรมการอิสระ   

อาย ุ : 56 ปี    

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง  :   - (เสนอแต่งตั้งใหม่) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตัิการอบรม :   

 ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001 
 IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998 
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 30/2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 13/2562 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
 หลกัสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นท่ี 3/2562  สถาบนัเพื่อการยติุธรรม

แห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตร ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ปธส.) รุ่นท่ี 4/2559 กรมส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  
 หลกัสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 10/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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 หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน (PDI)  
 รุ่นท่ี 20/2562 สถาบนัพระปกเกลา้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  2 แห่ง 
 กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากบั 

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียง บริษทั ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  3 แห่ง 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั รีเลชัน่ชิพ รีพบับลิค จ ากดั 
 กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น / กจิกรรมพเิศษทีส่ าคัญ :  1 แห่ง 
 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน  บริษทั บีซีพีจี จ  ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงั 5 ปี) : 
 2558 - 2563                     : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
 2558 - 2562 : ประธานกรรมการ  บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) 
 2561 - 2562 : กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุน สนบัสนุนวจิยั     

  ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 
 2557 - 2561 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
 2554 - 2560 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ 

จ  ากดั (มหาชน) 
 2554 - 2559 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อีซ่ีบาย จ ากดั (มหาชน) 
 2558 - 2559 : กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ    

  บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
ความรู้ความช านาญ : ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวศิวกรรม พลงังาน นวตักรรม การบริหารจดัการ 

  ความเส่ียง ตรวจสอบภายใน การเมืองการปกครอง การบริหารจดัการ   
  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์/วธีิการสรรหา : พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  และคณะกรรมการบริษทัฯ 
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ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งใน GGC : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)  
สัดส่วนการเข้าประชุมกรรมการในรอบปี 2564 : ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ไม่มี 

ประวตัิการกระท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั :  ไม่มี 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน :  ใช่ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :  ไม่มี 

จ านวนการถือหุ้น บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  (ณ วันที ่12 มกราคม 2565) :  ไม่มี 

ข้อมูลการประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งกรรมการอสิระ 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่่านมา 

เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น 

เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) :  ไม่เป็น 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ :  ไม่มี 

เป็นผูป้ระกอบกิจการหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ี

ไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

:  ไม่เป็น 

ผลงานระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการในปี 2564 – กุมภาพนัธ์ 2565  

-ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งใหม่)  
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นิยามคุณสมบัติ “กรรมการอสิระ” ของบริษัทฯ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่    
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า    
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี
ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

(3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่                                  
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยัหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย      
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกันซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง  
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า
ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยให้นบัรวม
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

(5) ไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านกังาน สอบบญัชี
ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม 
ของบริษทัสังกดัอยูท่ ั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
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(6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ               
ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน
ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน
ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ   

 ทั้ งน้ี ภายหลังได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระ 
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได ้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  
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ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย 
1 คน มีความ รู้และประสบการณ์ เพียงพอท่ีจะท าหน้า ท่ีสอบทานความน่า เ ช่ือถือของงบการเ งิน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติั และขอบเขตการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์  ท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัฯ มีการ
เปิดเผยรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผูส้อบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นอิสระ และมีการควบคุมภายใน  
การบริหารความเส่ียงและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯ ก ากับดูแล 
ให้บริษทัฯ มีมาตรการและการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัและพิจารณา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งสอบทานและก ากับดูแลให้บริษทัฯ มีการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งน้อย  
1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
ท าหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ดัการ 
และพิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการสรรหา และคดัเลือกอยา่งมีหลกัเกณฑ์
และความโปร่งใส และพิจารณาแนวทาง / ก าหนดค่าตอบแทน ใหแ้ก่กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ โดยให้มี
การก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และ
อยา่งนอ้ย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีพิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติั
ขององคก์ร ก ากบัดูแลใหค้  าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการ

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
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ด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และดูแลให้บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการ
ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อยกระดบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ สู่มาตรฐานสากล เพื่อเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็น
กรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีพิจารณาและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค์ ก าหนดและติดตามการด าเนินงานตาม
กรอบการบริหารความเส่ียง ท่ีส าคัญ ครอบคลุมถึงการให้ความเห็นชอบต่อแผนบรรเทาความเส่ียงใน
กระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอกและ
ภายใน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษทัฯ  ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะต่อการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ เช่น ความเส่ียงการลงทุน ความเส่ียงด้านสินค้า 
คงคลงั ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนติดตามการบริหารความเส่ียง บริษทัยอ่ยท่ี
บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ และประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 
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รายช่ือกรรมการอสิระของบริษัทฯ 
ทีผู้่ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน 

 

1. นางกรรณกิาร์ งามโสภี 
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ 
 อายุ  65 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ :  เลขท่ี 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร         
 เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
 ส่วนได้เสียพเิศษในวาระประชุม: -ไม่มี- 

2. พลอากาศเอกทรงธรรม โชคคณาพทิกัษ์ 
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 อายุ  67 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขท่ี 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร         
 เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
 ส่วนได้เสียพเิศษในวาระประชุม: -ไม่มี- 

3. พลต ารวจเอก สุชาติ ธีระสวสัดิ์ 
 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 อายุ  60 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขท่ี 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร         
 เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
 ส่วนได้เสียพเิศษในวาระประชุม: -ไม่มี- 

4. พลตรี ฐิตวชัร์ เสถียรทพิย์ 
 กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื /  
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 อายุ  52 ปี 
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขท่ี 555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร         
 เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
 ส่วนได้เสียพเิศษในวาระประชุม: -ไม่มี- 

หมายเหต ุ :  รายละเอียดประวติักรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564  
แบบ 56-1 One Report  

  : กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกระเบียบวาระการประชุม  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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วธีิการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วนัศุกร์ที ่1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. 

 -----------------------------------  

การมอบฉันทะ  

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้

1) นางกรรณกิาร์ งามโสภี  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  
     กรรมการตรวจสอบ 

2) พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพทิกัษ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3) พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวสัดิ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
     และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

4) พลตรี ฐิตวชัร์ เสถียรทพิย์  กรรมการอสิระ / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและ 
     การพฒันาอย่างยัง่ยนื / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ โดยเอกสาร
จะตอ้งมาถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น หากมี
การแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญัผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้ง
ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ จะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ส าหรับผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีลงทะเบียนเขา้ประชุม  

เอกสารทีต้่องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ www.ggcplc.com) 

หมายเหตุ  
 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได้  
 ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยไม่สามารถมอบฉันทะ 

เพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีต่นถืออยู่ได้  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะน าให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ
การออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)  

(1)  แบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้  

(2)  หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดล้งนามโดยผูม้อบฉนัทะ  

(3)  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ ทั้งน้ี ส าเนาเอกสารดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลและภาพใบหน้าของ 
ผูม้อบฉนัทะท่ีชดัเจน และไม่หมดอายกุ่อนหรือ ณ วนัประชุม 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี (ท่ีมีเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ี มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู ้รับมอบฉันทะท่ีชัดเจน และเอกสาร 
ไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วนัประชุม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉันทะ  
เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect  

1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ 
การออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ)  

(1) แบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ 

(2)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรอง               
นิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

(3)  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรอง
การเป็นนิติบุคคลโดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวนัประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

(4)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการ
เป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนงัสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยราชการท่ีมีอ านาจ ก่อนถึงวนัประชุมเพื่อลงทะเบียน ไม่เกิน 1 ปี  

(5)  ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท า 
ค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัดวัย และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น  
ลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล  
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(6)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือใบอนุญาตขับข่ี   
(ท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็น 
ชาวต่างประเทศ) ท่ีมีขอ้มูลและภาพใบหน้าของผูรั้บมอบฉันทะท่ีชัดเจน และไม่หมดอายุ
ก่อนหรือ ณ วนัประชุม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อการ
ลงทะเบียนตามขั้นตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect  

1.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากหุน้และดูแลหุน้  

(1)  แบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ 

(2)  หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน 
(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  

(3)  หนังสือยืนย ันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ 
คสัโตเดียน (Custodian)  

(4)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรอง                
นิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

(5)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติ
บุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก่อนถึงวนัประชุม เพื่อลงทะเบียน
ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

(6)  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการ
เป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนงัสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยราชการ ท่ีมีอ านาจ ก่อนถึงวนัประชุมเพื่อลงทะเบียน ไม่เกิน 1 ปี  

(7)  เอกสารใดขา้งตน้ท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมกนัดว้ย และให้บุคคลท่ีอา้งอิงเอกสารดงักล่าว หรือบุคคลผูมี้อ านาจกระท าการแทน
บุคคลดงักล่าวลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย  

(8)  ส านาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ี (ท่ีมีเลข
ประจ าตวัประชาชนดว้ย) หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
ท่ี มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู ้รับมอบฉันทะท่ีชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ  
ณ วนัประชุม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียน 
ตามขั้นตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect 
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ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 

ข้ันตอนยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ยืน่แบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web Browser ใหเ้ขา้ไปท่ี http://app.inventech.co.th/GGC170545R 
หรือสแกน QR Code น้ี เพื่อเขา้สู่ระบบ 
 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้เลือกประเภทในการยืน่แบบค าร้อง และกรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง เช่น 
 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล 
 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 
 ช่ือ – นามสกุล 
 จ านวนหุ้น 
 อีเมล 
 เบอร์โทรศพัท ์
 เอกสารแนบ 

- กรณีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง โปรดแนบ บตัรประจ าตวัประชาชน / 
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (สามารถแนบ
ภาพถ่ายส าเนาได)้ 

- กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ โปรดแนบ หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีก าหนด 

3. เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ให้คลิกท่ีช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรับเง่ือนไขการใช้บริการและตกลงปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 

4. จากนั้นใหเ้ลือก “ส่งแบบค าร้อง”  

5. หลังจากขั้นตอนท่ี 4. เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้อง เม่ือค าร้องได้รับการอนุมัติ  
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บอีเมลแจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. ลิงกส์ าหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
2. ขอ้มูล Username และ Password ส าหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting 
3. ลิงกส์ าหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 
4. ลิงกส์ าหรับคู่มือการใชง้านระบบ 

โดยสามารถเขา้ร่วมประชุมได้ตามเวลาท่ีแจ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีค าร้องไม่ถูกอนุมติั  
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บอีเมลแจง้ถึงสาเหตุและสามารถด าเนินการยืน่แบบค าร้องเพิ่มเติมได ้

 

http://app.inventech.co.th/GGC170545R
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6. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผูถื้อหุ้นสามารถ 
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ  
ท่านใดท่านหน่ึงตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นก็ได ้
โดยกรรมการอิสระท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

7. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ของบริษทัฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 21 
มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดรับการลงทะเบียนเม่ือปิดการประชุม ในวนัท่ี 1 เมษายน 2565  

8. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ กรุณาจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่ด้านล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษทัฯ 
ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

หน่วยงานกิจการองคก์รและเลขานุการบริษทั 
บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 4 ถนนวภิาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect 

1. ระบบการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ 
Web Browser, PC, iOS และ Android โดยการเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech 
Connect โปรดด าเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใชง้าน ดงัน้ี 

1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) 

คู่มือการติดตั้งและใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวธีิการติดตั้งไดท่ี้ 
https://bit.ly/3uZjL0X หรือสแกน QR Code น้ี  
 

1.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop 
1. เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code น้ี   
2. กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบติัการท่ีเคร่ืองรองรับ 
3. คลิกไฟลท่ี์ดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อท าการเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม Webex Meeting 
4. เขา้สู่หนา้การติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แลว้กดปุ่ม “Finish” 
5. กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้าน 
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ พิมพ ์“อีเมล” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเขา้ใชง้าน 
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1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 
 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เขา้ไปท่ี Application App Store   
2. ไปท่ี Icon คน้หา หรือสัญลกัษณ์ “แวน่ขยาย” โดยพิมพ ์
คน้หา “Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 
3. จากนั้นกดท่ีปุ่ม “รับ” ดา้นขวามือ เพื่อท าการติดตั้ง 
Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สัญลกัษณ์ดงัภาพ   
4. ระบุรหสัผา่น หรือ Touch ID เพื่อยนืยนัการติดตั้ง 
Application  
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex  
Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 
1. เขา้ไปท่ี Application Play Store   
2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ ์
คน้หา “Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 
3. จากนั้นกดท่ีปุ่ม “Install” เพื่อท าการติดตั้ง 
Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สัญลกัษณ์ดงัภาพ   
4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยนืยนัการติดตั้ง Application 
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex  
Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใชง้านระบบ Inventech Connect สามารถศึกษาวธีิการติดตั้งไดท่ี้  

https://bit.ly/3sOmBD6 หรือสแกน QR Code น้ี 

1.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี ้

1. ผูถื้อหุ้นท าการ คลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติั
แบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect 

2. ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก Username 
และ Password ตามท่ีไดรั้บจากอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “Sign in” 

3. เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น (ขั้นตอนน้ี จะ
ถือวา่ผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท าให้จ  านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นถูกนบัเป็นองค์
ประชุม) จากนั้นให้ท าการกดปุ่ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco 
Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information ใหท้ าการกรอกขอ้มูลทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event 
Now โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- แสดงขอ้มูลช่ือของผูถื้อหุน้ หรือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะในช่อง “First Name” 
- แสดงขอ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นในช่อง “Last Name” (กรณีรับมอบฉนัทะจะมี * ต่อทา้ย

เลขทะเบียน) 
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- ช่อง “Email address” ให้ท าการกรอกอีเมลเพื่อเขา้ใช้งาน (ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกอีเมลให้
ตรงกบัอีเมลท่ีไดท้  าการยืน่แบบค าร้องเขา้ระบบ e-Request) 

- ในช่อง “Event password” ระบบท าการ Default ค่าให้ โดยท่านผูถื้อหุ้นไม่ต้องท าการ
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง 

- จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม “Join Now” 

5. จากนั้นให้คลิกท่ี “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application 
Cisco Webex Meeting 

6. กดท่ีปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่น Application Cisco Webex Meeting 

7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือ
แสดงผลต่างๆ ภายในงานประชุม และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในส่วนของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia 
Viewer ซ่ึงแสดงหนา้ Login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 

8. จากนั้นกดท่ีปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในส่วนของฟังก์ชนั Multimedia Viewer 
ระบบจะแสดงหนา้จอ Login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ใหท้ าการกรอก Username 
/ Password ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติัแบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect และท าการกด
ท่ีปุ่ม “Sign in”  

9. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการ
ออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยกดท่ีปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซา้ยมือและดา้นล่าง 

10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการ
ออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

11. เม่ือผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะ
แสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้  
ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 

1. เห็นดว้ย (สีเขียว)  
2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง)  
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ  
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)  

ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน 

หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ  
ก็ตามระบบจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามแนวปฏิบติัการนบัคะแนนเสียงของบริษทัฯ โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
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12. ผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผล 
การลงคะแนนแล้ว โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดง
ขอ้มูลการลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีเลือก 

*13. กรณีผูถื้อหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และ
กดท่ีปุ่ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้าน Account อ่ืนๆ ไดโ้ดยท่ีคะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน าออกจาก
การประชุม 

*14. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ม 
“ออกจากการประชุม” 

* ขั้นตอนน้ี หากผูถื้อหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมในวาระดงักล่าวและวาระท่ียงัไม่ถูกด าเนินการ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถกลบั
เขา้มาในระบบและลงมติในวาระท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่และออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ไดจ้นกวา่วาระนั้นจะ
ปิดการส่งผลการลงคะแนน 

1.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 

>> หนา้จอท่ี 1 ส่วนการรับชมการถ่ายทอดสดของทางบริษทัฯ 

1. ผูถื้อหุ้นท าการ คลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติั
แบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect 

2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้  าการกรอก Username 
และ Password ตามท่ีไดรั้บจากอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “Sign in” 

3. เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น (ขั้นตอนน้ีจะถือวา่
ผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท าให้จ  านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นถูกนบัเป็นองคป์ระชุม) 
จากนั้นใหท้  าการกดปุ่ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รับชมถ่ายทอดสดผา่น Application Cisco Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”  

5. ใหท้  าการกรอกขอ้มูลท่ีช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดท่ีปุ่ม “OK” 

6. กดท่ีปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่น Application Cisco Webex Meeting 

หากผู้ถือหุ้นทีใ่ช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลบั Browser เพือ่ใช้งานหน้าจอส่วน
ที ่2 สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

>> หนา้จอท่ี 2 ส่วนการใชง้านระบบ Inventech Connect 

1. ผูถื้อหุ้นท าการ คลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรับผู้ถือหุ้นทีไ่ม่ประสงค์จะ
รับชมการถ่ายทอดสด) ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติัแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 
หรือ URL ส าหรับการใชง้าน e-Voting ท่ีเจา้หนา้ท่ีท าการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex 
Meeting 
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2. กรอก Username และ Password ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติัแบบค าร้อง หรือขอรหสั OTP  
ในการเขา้สู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม “Sign in” 

3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการ
ออกเสียงลงคะแนนได ้โดยกดท่ีปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซา้ยมือและดา้นล่าง 

4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการ
ออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending” 

5. เม่ือผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะ
แสดงปุ่ม ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 

1. เห็นดว้ย (สีเขียว)  
2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง)  
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า) 

ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน 

หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ  
ก็ตามระบบจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามแนวปฏิบติัการนบัคะแนนเสียงของบริษทัฯ โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

6. ผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผลการ
ลงคะแนนแลว้ โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูล
การลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเลือก 

*7. กรณีผูถื้อหุน้มีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้าน Account อ่ืนๆ ไดโ้ดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 

*8. กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดท่ีปุ่ม  
“ออกจากการประชุม” 

*ขั้นตอนน้ี หากผูถื้อหุน้ท าการออกจากการประชุมระหวา่งการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียง 
ของผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมในวาระดงักล่าวและวาระท่ียงัไม่ถูกด าเนินการ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถกลบัเขา้มา
ในระบบและลงมติในวาระท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่และออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดการ
ส่งผลการลงคะแนน 

ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันท่ี  1 เมษายน 2565  
เวลา 07.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใช้ Username และ Password ท่ี
ไดรั้บและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 
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การท างานของระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ 
Inventech Connect ข้ึนอยูก่บัระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/
หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใชง้านระบบ 

 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน า ไม่ควรต ่ากวา่ 4 Mbps 

 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี / อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบติัการ Android รองรับ Android 6.0 ข้ึนไป 
หรือระบบปฏิบติัการ iOS รองรับ iOS 10.0 ข้ึนไป 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ / เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ 
Windows 7 ข้ึนไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ข้ึนไป 

 อินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอร์ท่ีแนะน า) หรือ Safari  

วธีิการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบติัการ 

 Android : เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เก่ียวกบัโทรศพัท์ > ขอ้มูลซอฟต์แวร์ 
หรือเวอร์ชนั Android 

 iOS : เลือก การตั้งค่า > ทัว่ไป > เก่ียวกบั > เวอร์ชนั 
หมายเหตุ : 

1.  ผูถื้อหุ้นตอ้งน า Username และ Password ท่ีไดรั้บจากอีเมลมากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ
ลงทะเบียนและนบัเป็นองค์ประชุมให้ท่ีขั้นตอนน้ี (หากผูถื้อหุ้นไม่ท าการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชม 
การถ่ายทอดสดการประชุมได)้ หากผูถื้อหุ้นท าการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหวา่งการประชุม ระบบ
จะท าการตดัคะแนนเสียงออกจากองคป์ระชุม 

2.  ผูถื้อหุ้นต้องเตรียมอีเมลส าหรับยื่นแบบค า ร้องเพื่อรับ 1) ลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2) Username และ Password ส าหรับเขา้ประชุม 

3.  ขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date (วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565) จากบริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Call Center ได้ที ่
โทร. 02-931-9137 หรือ Line : @inventechconnect (ระหวา่งวนัท่ี 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
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ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 12. คณะกรรมการเป็นผูด้  าเนินกิจการของบริษทั โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
และตามบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ทั้งน้ี กรรมการไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบเอ็ด (11) คน  
ซ่ึงเลือกตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี กรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการทั้งหมดของบริษทัจะต้องเป็นผูมี้คุณสมบัติและ            
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก 
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

(2) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนไม่เกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีไดใ้นการเลือกตั้งคร้ังนั้น ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น
โดยกรรมการท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจ านวนหุ้น 
ท่ีผูถื้อหุน้นั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
ได้ในการเลือกตั้ งคร้ังนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้ งน้ี ในการออกเสียง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนท่ีผูถื้อหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตาม
จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) โดยผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 14. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระหน่ึงในสาม 
(1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใช้วิธี
สมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ให้ใชว้ิธี 
จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
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ขอ้ 15. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัของบริษทัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะอนุมติั ซ่ึงอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้น ใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 ความในวรรคหน่ึง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง
เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 16. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(4)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5)  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกไปถึงบริษทั  

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง อาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 21. ภายใตบ้งัคบัขอ้ 20 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง  
(2) เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู ่
ของกรรมการท่ีตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4)  
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี  
(4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ 
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม
ไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  



-39- 
 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ 
ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุม 
ผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มี 
การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใด
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 35. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 33. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี 
วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน 
วนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม 
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นอาจเป็นสถานท่ีท่ีอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือสถานท่ีอ่ืนใดในประเทศไทยก็ไดแ้ลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอไม่เสร็จ 
แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงั ผูถื้อหุ้น
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่น้อยกวา่สามวนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 34. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น ผู ้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน ซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้ว  
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ี 
มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  

หากผูรั้บมอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในท่ีประชุม จะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ 
ต่อประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ณ สถานท่ีประชุมก่อนเขา้ร่วมการประชุม  

ขอ้ 35. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม    
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวน 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะ 
ผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้
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ร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ใน         
ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงมาประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือ
โดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหน่ึง (1) หุ้นมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถื้อหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
ในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน     
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)  
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

(3) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ                       
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนจ ากดัหรือบริษทัจ ากดัมาเป็นของบริษทั 

 (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)   การเพิ่มเติม หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ)  การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

(ฉ)  การลดทุนจดทะเบียน 

(ช)  การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 

(ซ)  การเลิกบริษทั 

(ฌ)  การควบเขา้กบับริษทัอ่ืน 
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ขอ้ 37. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า มีดงัน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัใน
รอบปีผา่นมา และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในอนาคต

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และ

(7) ประชุมปรึกษากิจการอ่ืน ๆ

ขอ้ 38. ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตามค านิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

การจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไรซ่ึงรวมถึงก าไรสะสม ในกรณีท่ี
บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 

เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้เป็นคร้ังคราว ในเม่ือพิจารณาตาม
หลกัการทางบญัชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัแลว้เห็นวา่บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงิน
ปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหจ่้ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่ในกรณีของหุน้บุริมสิทธิ (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้ 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้ งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลง
มติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

------------------------------------ 
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ข้ันตอนการดาวน์โหลดข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564  
และรายงานความยัง่ยนืแบบบูรณาการประจ าปี 2564 จากคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลตามแบบฟอร์มลงทะเบียน ผา่น QR Code โดยปฏิบติัตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code
จากแอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line
- เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) เลือก QR Code        สแกน QR Code 

2. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม

แบบ 56-1 One Report รายงานความยัง่ยนืแบบบูรณาการ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 






